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 วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร อาจารยปฏิคม ทองจริง 

ผูอํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเขารวมการประชุม 

เชงิปฏบัิติการการดําเนนิกจิกรรมบนระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่พฒันาการศกึษา (WUNCA) ครัง้ที ่33 เพือ่รบัรางวลัเพือ่ประกาศเกยีรติ 

คุณในฐานะเปนสถาบันหารศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริการ 

เครอืขายอนิเตอรเนต็พืน้ฐานทีร่องรบั IPv6 และมคีวามเสถยีรในการใหบรกิาร 

ตอเนื่อง อันเปนการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

เปนอยางยิ่ง

สํานักวิทยบริการไดรับรางวัลจากงาน (WUNCA)

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อาจารยนคร 

เผอืกนําผล รองอธกิารบดฝีายกจิการสภามหาวทิยาลยั เปนประธานเปดการฝกอบรมนกัศกึษาใหมประจาํปการศกึษา 2559 (คายชมพเูขยีว) 

โดยมีนายสาธติ ฉนัผอง รกัษาการแทนนายกองคการนกัศึกษาภาคปกติ เปนผูกลาวรายงานโครงการ ซ่ึงโครงการฝกอบรมนกัศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งนี้จัดขึ้นเปนรอบที่ 1 จากทั้งหมด 2 รอบ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและปรับตัว 

สําหรับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รูจักสถานที่ บุคลากร และนักศึกษารุนพี่ เสริมสรางความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบัน 

ใหแกนักศึกษาใหม ทั้งนี้มีผูรวมกิจกรรมเปนนักศึกษา จากคณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จํานวน 1,100 คนเขารวมโครงการ

คายชมพูเขียว

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียนันท 

สิทธิจินดาร  รองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา เขารวมเจรญิพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  7 รอบ

รวมเจริญพระพุทธมนต
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 วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 
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สกอ.

Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
    ดวยการประหยัดพลังงานนํ้ามัน

6. หากตองการเดินทางไปสถานที่ใกลๆ

ควรใชวิธีเดิน หรือปนจักรยานดีกวา

ถวยกาแฟ ดวยกอฝ 

พมา ฉบับละคํา A
ECภาษาอาเซ

ยีน

¢Ñº¢Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
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 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อาจารยกรณปภพ รัตนวิจิตร 

หัวหนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และอาจารยกุลพร พุทธมี อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมหารือกับนายกฤษฎา ผาทอง สวนวิชาการประเมินผล และนายสุพงษ ขันติวณิชย นักวิชาการ 

ประเมนิผล ในสังกัดของสาํนกัรบัรองคณุวฒุวิชิาชพี สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี ในเรือ่งการขอเปนองคกรรบัรองของสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี 

(องคการมหาชน) ในดานอาชีพนักวิทยาศาสตรการอาหาร ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในหลักสูตรดังกลาว

ศูนยสหกิจตอนรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี พรอมดวยนายกลาณรงค พงษเจรญิ รองผูวาราชการ 

จังหวัดจันทบุรี ใหการตอนรับพลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานที่ในการประชุมสัมมนา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) "ครูตูสัญจร" 

เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบรอบ 70 ป เพือ่ใหผูทีเ่ก่ียวของ 

ไดแกคณะครจูากโรงเรยีนไกลกงัวล (โรงเรยีนตนทาง) คณะครแูละผูบรหิารสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม (โรงเรยีนปลายทาง) 

ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ทักษะ และ 

เกดิความพรอมในการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณไีดดูแลในดานความสะดวกสบายและความเรยีบรอย 

ในการใชสถานที่จนสิ้นสุดการประชุม 

สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลปไดจัดกิจกกรรม OPEN HOUSE ขึ้นโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการแนะแนวทางและใหความรูเกี่ยวกับอัญมณี ความเปนมา 

ของคณะคณะอัญมณีศาสตรและประยกุตศลิปรวมท้ังระบบการเรียนการสอนของคณะ อีกทัง้ยงัสาธิตวธิกีารหลอเครือ่งประดับเบ้ืองตน 

วิธีการออกแบบกราฟก และยังใหนองๆนักเรียนไดลงมือทําเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง

คณะอัญมณี Open House
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เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัตคิรบรอบ 70 ป เพือ่ใหผูทีเ่กีย่วของ 

ไดแกคณะครจูากโรงเรยีนไกลกงัวล (โรงเรยีนตนทาง) คณะครแูละผูบรหิารสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม (โรงเรยีนปลายทาง) 

ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ทักษะ และ 

เกดิความพรอมในการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีไดดแูลในดานความสะดวกสบายและความเรียบรอย 

ในการใชสถานที่จนสิ้นสุดการประชุม 

สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลปไดจัดกิจกกรรม OPEN HOUSE ขึ้นโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการแนะแนวทางและใหความรูเกี่ยวกับอัญมณี ความเปนมา 

ของคณะคณะอญัมณศีาสตรและประยกุตศลิปรวมทัง้ระบบการเรียนการสอนของคณะ อีกทัง้ยงัสาธิตวธิกีารหลอเครือ่งประดับเบือ้งตน 

วิธีการออกแบบกราฟก และยังใหนองๆนักเรียนไดลงมือทําเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง

คณะอัญมณี Open House

005

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารย 

ไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กลาวตอนรับผูปกครอง 

ในการประชุมผูปกครองนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 โดยการประชุมผูปกครองครั้งนี้ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปนประธานในการประชุม มีการพูดคุยกับผูปกครองโดคณบดี 

จากคณะตาง ๆ และมีการกลาวปดการประชุมโดยวาที่เรือโท ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ซึง่การประชุมผูปกครองของนกัศกึษาในครัง้นีเ้ปนโอกาสอนัด ีทีม่หาวทิยาลยัและผูปกครองจะไดสรางความเขาใจรวมกนั เพือ่ทีจ่ะได 

รวมมือกนัพฒันาเสรมิสรางบุตรหลาน ซึง่เปนนกัศกึษาใหเปนบคุลากรทีด่มีคีณุภาพมบีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม ประพฤตตินอยูในระเบยีบวนิยั 

มีความรูในวิชาการ วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม 

โดยมีผูปกครองของนักศึกษาที่เขารวมคายชมพูเขียวรอบแรกเขารวมประชุมทั้งสิ้น 1,100 คน

ประชุมผูปกครอง

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด จันทบุรี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานในการเปดโครงการวิจัย เรื่องการ 

เพิ่มมูลคาพลอยตกเกรดดวยกระบวนการทางการออกแบบสําหรับเครื่องประดับ ภายใตชื่องาน “BLACK TO BASIC” ซึ่งจัดโดย 

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ภายใตโครงการวิจัยกลุมเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน 

ขนาดกลางและขนาดยอม ประจาํปงบประมาณ 2559 ซึง่งานวิจยัไดดําเนนิงานมาถงึข้ันเผยแพรความรูลงสูชมุชน ทางคณะอญัมณศีาสตร 

และประยกุตศลิป จึงไดจดัโครงการอบรม สมัมนา และนิทรรศการเผยแพรผลงานวจัิยขึน้ ใหกับผูประกอบการและผูทีส่นใจไดเขารวม 

กจิกรรมเพือ่เปนแนวทางในการนาํความรูไปตอยอดใหเกดิประโยชนทางธรุกจิตอไป โดยภายในงานมนีทิรรศการ การสมัมนาและการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสผลิตเครื่องประดับจากพลอยตกเกรดดวยตนเอง และไดรับผลงานที่ผลิตเสร็จแลว 

เปนที่ระลึกอีกดวย

BACK TO BASIC


